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EDUCAÇÃO VISUAL -      7.º  ano    (2020/2021) 

 (80% domínios, 20% as atitudes)- Utilização do DIÁRIO GRÁFICO como instrumento de registo 

de ideias e preparação para aulas futuras. É um instrumento de trabalho que será avaliado em 

cada um dos 3 grandes momentos de avaliação e contará como UM trabalho em cada período.  

 1º Período 

Entender o desenho como um meio para a representação expressiva e rigorosa de 

formas. (contorno, mancha, silhueta, profundidade, simetria). 

 Forma :  

 Símbolos e Signos visuais. LETTERING 

 Percepção visual da forma/ DEFORMAÇÕES. Compreender através da representação de formas, os 

processos subjacentes à percepção do volume. 

 Qualidades formais, geométricas e expressivas (-A Recta Divisão do segmento em várias partes 

iguais. Método geral da divisão do segmento Circunferência Divisão da circunferência em partes 

iguais). 

 Traçados de polígonos regulares inscritos na circunferência. 

 Percepção visual da forma. Factores que determinam a forma dos objectos. 

 Entender o desenho como um meio para a representação expressiva e rigorosa de formas. 

Percepção da relação forma/função 

 Desenho de observação diretas, O desenho como registo rápido de situações / objetos.  

 Ler e interpretar narrativas nas diferentes linguagens visuais. 

 Descrever acontecimentos, aplicando metodologias do desenho de ilustração. 

 Comunicação Visual :  

 Conceber projetos e organizar com funcionalidade e equilíbrio os espaços bidimensionais e 

tridimensionais. 

 Recolha de texturas diversificadas, por decalque, impressão e construção, utilizando diferentes 

meios atuantes. 

 Compreender relações básicas de escala, estrutura e proporção. 

 Elementos Visuais na comunicação. 

 Papel da imagem na comunicação. 

 Criar composições a partir de observações directas e de realidades imaginadas, utilizando os 

elementos e os meios da expressão visual, assim como a geometria e a construção de polígonos. 

 Realizar identificação e ilustração de trabalhos aplicando regras elementares da composição numa 

perspectiva de produção de imagens e do desenvolvimento das capacidades criativas. 

 Realização de pequenos trabalhos de exploração do ponto e da linha (a preto/branco e a cores) 

como meios de expressão, do volume, das texturas, “degradé”  e  “sombreados” . 
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 Desenho de composição de objectos e/ou formas naturais diversificadas, utilizando diversificados 

suportes e materiais riscadores.  

2º período 

Entender o desenho como um meio para a representação expressiva e rigorosa de formas. 

 Conceber organizações espaciais, dominando regras elementares da composição. 

 Compreender, através da representação das formas, os processos subjacentes à percepção do 

volume. 

 Conhecer diversas maneiras de representar o movimento.  

 Aplicar o movimento explícito. 

Espaço: 

 Representação do espaço. 

 Relação homem/espaço. 

 Realização de colagens numa composição bidimensional com formas simplificadas utilizando, 

isoladamente ou de modo integrado, as sobreposições, variações de dimensão, de cor e de claro-escuro 

ou as gradações de nitidez.(Poder-se-á integrar as formas recolhidas nas texturas. ). 

 Registar as proporções e em esquema os movimentos–formas articuladas.  

 Colagens Realização de composição plástica/dinâmica bidimensional.(papel de revista e papel de 

lustro). 

 Perceber os mecanismos perceptivos da cor-luz, síntese aditiva e síntese subtractiva, contraste e 

harmonia e suas implicações funcionais. Aplicar os valores cromáticos nas suas experimentações 

plásticas. 

Luz–Cor : 

 Conhecimentoscientíficos 

 Cor–luz no ambiente-Cores complementares /contrastes. Compreender a cor dos objectos como 

resultado da absorção e reflexão selectivas das ondas luminosas pela matéria (Pintura a acrílico e/ou a 

lápis de cor. 

 Aplicar os valores cromáticos em composições plásticas livres e condicionadas. 

3º período 

Compreender as relações do Homem com o espaço: 

 Proporção, escala, movimento, ergonomia, antropometria.  

 Compreender relações básicas de estrutura e proporção.  

 Maquete. 
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Estrutura:-Estrutura/Forma/Função 

 Traçados lineares. 

 Módulo / Padrão Relacionar a forma e a função dos objectos com a sua estrutura.  

 Compreender os conceitos de módulo e de padrão.  

 Realizar estruturas modulares(padrões), de suporte e visuais.  

 Domínio técnico do lápis de grafite 

 Desenhar à vista objectos ao alcance da mão . 

 Desenvolver no espaço aula vários exercícios de desenho de observação directa. 

 Construir um modelo tridimensional/maqueta.   

 Aplicar materiais e técnicas. Aplicar os valores cromáticos nas suas experimentações plásticas. 

 


